
……………….…….…………….
                 pieczątka Zamawiającego

Świnoujście, dnia 3.06.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MDK/2022

1. Zamawiający:  Miejski  Dom  Kultury  w  Świnoujściu,  ul.  Wojska  Polskiego  1/1,

72 – 600 Świnoujście.

2. Dane do kontaktu: tel. 91 321 59 49, 91 327 87 64, email: org2@mdk.swinoujscie.pl,

www.mdk.swinoujscie.pl

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  w  dniu  22.06.2022,  polegającej  na

kompleksowej  realizacji  technicznej  koncertu w  Altanie  Koncertowej  w  Parku  Zdrojowym

w Świnoujściu (oświetlenie, dźwięk), obejmującej montaż, próby, realizację, demontaż.

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) wynajem  nagłośnienia  i  oświetlenia  zgodnie  z  Raiderem technicznym,  który  stanowi

załącznik nr 1,

2) zapewnienie innego sprzętu, o którym mowa w Riderze technicznym,

3) zapewnienie profesjonalnej obsługi technicznej (w tym profesjonalnego realizatora dźwięku

i światła) podczas próby i koncertu,

4) własny transport, 

5) zapewnienia ewentualnego noclegu i wyżywienia dla obsługi.

4. Kryteria oceny ofert:

1) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następującego kryterium:

cena 100 %,

2) zamawiający  nie  dopuszcza  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale

podwykonawców.

5. Data realizacji zamówienia: 22.06.2022

6. Miejsce  realizacji  zamówienia:  Świnoujście,  Park  Zdrojowy,  Altana  Koncertowa,  położona

pomiędzy ul. Bolesława Chrobrego, a Bolesława Krzywoustego.

7. Wymagania,  jakie  powinien  spełnić  Wykonawca  w  zakresie  zamówienia  w  zakresie

dokumentów i oświadczeń: 
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1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,

3) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) posiadanie doświadczenia. 

Oznacza  to,  że  Wykonawca  posiada  minimum  trzyletnie  doświadczenie  w  zakresie

kompleksowej obsługi wydarzeń podobnych lub większych (wykaz min. 5 realizacji).

8. Forma oferty. Sposób składania oferty:

1) oferta  powinna być  sporządzona w języku  polskim,  na  formularzu oferty  według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

2) do  formularza  oferty  należy  dołączyć  dokumenty  w  formie  oryginału  lub  kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem:

a) oświadczenie  Wykonawcy  o  dysponowaniu  odpowiednim  potencjałem  technicznym

spełniającym Rider techniczny,

b) oświadczenie  o  posiadaniu  uprawnień  do  wykonania  określonej  działalności  lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

c) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające  minimum  trzyletnie  doświadczenie

w  zakresie  kompleksowej  obsługi  wydarzeń  w  obiektach  podobnych  lub  większych

(wykaz min. 5 realizacji),

e) zaakceptowany przez podpisanie wzór umowy stanowiący  załącznik nr  3 do zapytania

ofertowego.

3) oferta  powinna być  podpisana przez  osoby upoważnione do  składania  oświadczeń woli

w imieniu  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  musi  być  dołączone  do

oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;

4) ofertę można:

a) przesłać  w  formie  skanu  podpisanych  dokumentów  na  adres  e-mail:

org2@mdk.swinoujscie.pl;

b) przesłać  pocztą  lub  złożyć  osobiście  (pok.  Nr  312)  na  adres  Zamawiającego:

ul. Wojska Polskiego 1/1, 72 – 600 Świnoujście,

5) termin złożenia oferty: do dnia 13.06.2022 godz. 12.00;

mailto:org@mdk.swinoujscie.pl


6) oferta  złożona  po  terminie  zostanie  odrzucona.  O  zachowaniu  terminu  składania  ofert

decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

9. Data  oraz  miejsce  otwarcia/rozpatrzenia  ofert:  13.06.2022,  godz.  13.00,  w  Miejskim  Domu

Kultury w Świnoujściu, pok. 312; 

10. Warunki  płatności:  na  konto  bankowe  w  terminie  do  14  dni  od  otrzymania  prawidłowo

wystawionej faktury VAT.

11. Warunkiem  podpisania  umowy  z  Wykonawcą  jest  akceptacja  realizatorów  zespołu

przedstawionej aparatury.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie

prowadzonego  postępowania  i  nie  wybrania  żadnej  z  przedstawionych  ofert  bez  podania

przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

…………………………………………………..

                                                                                                                                                        Zamawiający

Załączniki:

1. Rider techniczny – załącznik nr 1;

2. Formularz oferty - załącznik nr 2;

3. Wzór umowy – załącznik nr 3;

4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 4;


